
 

IOT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNTOTTO 

Node-RED -ohjelmistossa 

 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Insinööri (AMK) 
Tietotekniikka 
Syksy 2019 
Tarmo Naskali 
 



 
 

 Tiivistelmä 

Tekijä(t)  

Naskali, Tarmo 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 

Valmistumisaika 

Syksy 2019 

Sivumäärä  

31 

 

Työn nimi  

IOT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
Node-RED -ohjelmistossa 

Tutkinto 

Insinööri (AMK) 

Tiivistelmä  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli integroida kaksi anturia IoT ”Internet of Things” -jär-
jestelmään käyttämällä annettuja laitteistoja sekä ohjelmistoja. Työ annettiin Lahden 
ammattikorkeakoulun tietotekniikan lehtorien toimesta tutkia, miten käyttöönotto ta-
pahtuu. Onnistuneen työn merkiksi määriteltiin lukea antureilta saatua dataa Node-
RED -ohjelmistosta. 

Työssä on kaksi osiota, teoria- ja tutkimusosa, joissa kerrotaan käytetystä laitteistosta 
ja ohjelmistoista. Opinnäytetyön keskeisimpänä tekijänä toimii kaksi kosteus -/ lämpö-
tila -anturimoduulia (HDT22 / Xiaomi mijia), joilla on täysin erilainen tapa yhdistävyy-
dellään: HDT22-anturi on langallinen ja Xiaomi -anturi käyttää langatonta bluetooth -
yhteyttä tiedonsiirtoon. Nämä kaksi anturia kytkettiin Raspberry Pi -mikrotietokonee-
seen, jossa linux -pohjainen Raspian -käyttöjärjestelmä ylläpitää Node-Red -ohjelmis-
toa. 

Opinnäytetyössä käytetään hyvin järjestelmällistä lähestymistapaa varmistamaan on-
nistuneen suorituksen uudelleentoistettavuuden mahdollistamiseksi. Työ suoritettiin 
onnistuneesti loppuun, mutta sitä olisi voinut laajentaa käsittelemällä laajemmin antu-
rien dataa. 

Asiasanat 

IoT, anturi, Raspberry Pi, Node-RED  

 



 
 

 Abstract 

Author(s) 

Naskali, Tarmo 

Type of publication  

Bachelor’s thesis 

Published 

Autumn 2019 

Number of pages 

31 

 

Title of publication  

IoT-system implementation 
By using Node-RED -software 

Name of Degree 

Bachelor of Engineering 
Abstract  

The objective of this Bachelor’s thesis was to successfully integrate sensors into an 
IoT “Internet of Things” environment by using the provided hardware and programs. 
The work was commissioned as research to find out if this kind of integration is possi-
ble. The requirement for successful completion was defined as “the ability to read 
sensor data from the Node-RED program”.  

To accomplish the task, the first step was to study the hardware and programs to be 
used. The most central part of the project was two temperature / air humidity sensor 
modules (HDT22 / Xiaomi mijia), which had completely different approaches for data 
delivery, HDT22 being wired and Xiaomi being wireless using the Bluetooth standard. 
These sensors were connected to a Raspberry Pi microcomputer running the Raspian 
operating system and it in turn ran the actual IoT environment called Nose-RED. 

The thesis used a very methodical approach how to successfully complete the re-
quired task to make sure that the work is easily repeatable. In the end, the thesis was 
successfully completed within the given parameters, but it could have been expanded 
easily by processing sensor data more thoroughly. 

 

Keywords 

IoT, Sensor, Raspberry Pi, Node-RED 

 



 
 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 1 

2 INTERNET OF THINGS ............................................................................................ 2 

2.1 Historia ............................................................................................................... 2 

2.2 IoT-perusteet ...................................................................................................... 2 

2.3 IoT-Pipeline ........................................................................................................ 2 

3 RASPBERRY PI ........................................................................................................ 3 

4 ANTURIEN ESITTELY ............................................................................................... 5 

4.1 DHT22 ................................................................................................................ 5 

4.2 Xiaomi mijia (MJ_HT_V1) ................................................................................... 6 

5 NODE-RED ............................................................................................................... 7 

5.1 Ohjelman esittely ................................................................................................ 7 

5.2 Vuokaaviopohjainen ohjelmointi sekä nodet ....................................................... 7 

6 RASPBERRY PI:N VALMISTELU .............................................................................. 8 

6.1 Valmistelutyö asennusta varten .......................................................................... 8 

6.2 Raspian käyttöjärjestelmän asentaminen ...........................................................10 

6.3 Mikrotietokoneen yhteyksien luominen ..............................................................11 

6.3.1 Raspberry Pi:n yhteydet .............................................................................11 

6.3.2 Putty ...........................................................................................................12 

6.4 Ohjelmistopäivitykset sekä asennukset ..............................................................13 

6.4.1 Raspberry Pi -järjestelmän päivitys .............................................................14 

6.4.2 Node-RED -asennus ...................................................................................14 

6.4.3 Node-RED -ympäristön hallinta ..................................................................14 

7 DHT22 ANTURIN KYTKENTÄ ..................................................................................16 

7.1 Komponentin kytkennän vaatimukset.................................................................16 

7.2 Raspberry Pi GPIO (general-purpose input/output) -väylään liittäminen ............17 

7.3 BCM2835-kirjaston asentaminen .......................................................................20 

7.4 DHT22 Noden asentaminen ..............................................................................20 

8 XIAOMI ANTURIN KYTKENTÄ .................................................................................21 

8.1 Kytkentä Raspberry Pi:hin .................................................................................21 

8.2 Noble-kirjaston asentaminen .............................................................................21 

8.3 Xiaomi noden asennus ......................................................................................21 

9 TESTIT JA TULOKSET ............................................................................................23 

9.1 DHT22-anturin tulokset ......................................................................................26 



 
 

9.2 Xiaomi-anturin tulokset ......................................................................................26 

9.3 Anturidatan jatkokäsittely ...................................................................................27 

10 YHTEENVETO .........................................................................................................29 

LÄHTEET ........................................................................................................................30 

 



1 

1 JOHDANTO 

Elektroniikan ja tietoliikenteen kehityksen myötä on mahdollista kytkeä yhä useampi laite 

tai anturi osaksi isompaa kokonaisuutta. Usean ennen vain itsenäisesti toimivan laitteen 

saavuttama kyky siirtää tietoa toimii vahvana signaalina Internet of things (IoT) -pohjaisten 

järjestelmien huomattavaan yleistymiseen lähitulevaisuudessa. IoT:n yleistymisen kan-

nalta tärkeimmät kehityksen osa-alueet ovat anturien kustannusten putoaminen sekä ny-

kypäivän laitteistojen ja ohjelmistojen kyky käsitellä suurehkoja määriä dataa. 

Opinnäytetyössä tutkitaan työn ohjaajien antamien kosteusantureiden DHT22 ja Xiaomi 

mijia kytkemistä IoT -järjestelmään käyttämällä Raspberry Pi -laitteistoa. IoT -ympäristöstä 

ja datan käsittelystä vastaa Node-RED -ohjelmisto. Onnistuneen työn merkkinä toimii an-

turien datan lukeminen sekä rajoitetusti sen käsittely vuokaaviopohjaista ohjelmointia 

käyttäen. IoT -järjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi tutustutaan myös siihen niin sa-

nottu pipeline esitystavan mukaan.  

Opinnäytetyössä pyritään pitämään osioiden jatkumo mahdollisimman selkeänä vahvalla 

kuviin tukeutumisen avulla. Onnistuneen lopputuloksen vaatiessa toimenpiteiden teke-

mistä oikeassa järjestyksessä. Opinnäytetyössä aluksi käsitellään yleistä työhön liittyvää 

teoriaa työhön liittyvistä konsepteista edeten käytetyn laitteiston esittelyyn ja lopuksi käy-

dään vielä tulokset läpi. Työnlopussa on esimerkki siitä, miten Iot pipeline yksinkertaisim-

millaan toimii käyttämällä sensorista saatua dataa. 
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2 INTERNET OF THINGS 

2.1 Historia 

Vaikka internet of things on konkretisoitunut vasta viime vuosina erittäin nopeasti kehitty-

väksi todellisen maailman ilmiöksi, se on silti suhteellisen vanha idea. Idea keskenään 

keskustelevista laitteista on ollut olemassa jo 1970-luvulta asti, mutta ensimmäisen kerran 

termiä käytti Kevin Ashton vuonna 1999 yhdysvaltalaisen Procter & Gamble -yrityksen esi-

telmässä. Kevinin tarkoitus oli saada kannatusta idealleen lisätä RFD -tunnisteen yrityk-

sen tuotteisiin mahdollistaakseen tuotteiden sen hetkisen tilan ilmoituksen automatisoimi-

sen. Esitelmä onnistui vakuuttamaan yrityksen johtoportaan johtaen myöhemmin jatkotut-

kimuksen rahoittamiseen Massachusettsin teknisessä korkeakoulussa. Myöhemmin hän 

toimi yhtenä Auto-ID Labs -yrityksen perustajana, josta muodostui IoT:n perusta. (Blog 

avast 2019.) 

2.2 IoT-perusteet 

”Internet of Things” tai suomeksi ”esineiden internet” terminä on herättänyt aina ihmisten 

mielikuvituksen määritellä käsitteen sisältö uusiksi. Tästä parhaimpana esimerkkinä toimii 

termin alkuperäisen käyttöönottajan Kevin Ashtonin kertoessa joutuneensa väittelyyn toi-

mitusjohtajan kanssa termin määrityksestä, vaikka oli itse keksinyt termin. (Elder 2019.) 

IoT:n määritelmä jatkuvasti kehittyy, mutta yksinkertaisimmillaan se käsittää “asioiden” ky-

vyn kerätä ympäristöstään tietoa ja välittää se eteenpäin ohjelmistoille automaattisesti jat-

kokäsiteltäväksi. Asioita voivat olla esimerkiksi erilaiset anturit, mekaaniset tai digitaaliset 

laitteet, esineet, eläimet tai ihmiset. (IoT Agenda 2019.) 

2.3 IoT-Pipeline 

Pipeline-termillä kuvaillaan IoT -tekniikan toimintaperiaatetta esittämällä se liukuhihnaksi. 

Liukuhihnan alussa kerätään yhteen järjestelmään liitettyjen asioiden keräämä data. 

Raaka data kerätään yhteen ja muodostetaan siitä järjestelmään yhteensopiva paketti. 

Paketti käsitellään lisäten / poistaen ja muokaten tietoja sille määritellyn ohjelmoinnin ta-

valla. Mikäli paketin sisältö vastaa seuraavan päämärän vaatimuksia paketti tai osa sen 

sisällöstä etenee risteävälle liukuhihnalle. Lopuksi paketti käsitellään ohjelman määrityk-

sien mukaisella tavalla. Esimerkkejä paketin päämäärästä voi olla vaikka tiedon tallenta-

minen, sisällön esittäminen tai kyky toimia kytkimenä toisille toiminnoille. (Medium 2019.) 
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3 RASPBERRY PI 

Työssä käytetään yhden piirilevyn tietokonetta malliltaan Raspberry Pi anturien kytkemi-

seen, sekä Node-RED -ohjelmiston ylläpitämiseen. Tämä pienikokoinen tietokone kehitet-

tiin alkujaan kouluja varten tietojenkäsittelyn opiskelun kiinnostuksen lisäämiseksi (Elec-

tronicsweekly 2011), mutta suuren suosion myötä on kehittynyt osaksi alkuperäisen vision 

ulkopuolella olevia käyttökohteita. Itsekin olen rakentanut vapaa-ajalla laitteita, joiden kes-

kinäisenä osana toimii Raspberry Pi. Esimerkkinä Raspberry Pi:n kehittyessä yhä tehok-

kaampiin versioihin on tällä hetkellä hyvin suosittua rakentaa Raspberry Pi:stä retrope-

liemulaattori.  

Tekniseltä kannalta Raspberry Pi:n kattavin versio sisältää lähes kaikki yleisimmät keinot 

kytkeä laitteeseen oheislaitteita version mukaan. Yleisesti laitteen ominaisuudet paranevat 

kaikilta osa-alueiltaan numeraalisesti korkeamman seuraajan tullessa markkinoille, mutta 

on olemassa myös erilaisia versioita laitteen sukupolven välillä. Nämä eri versiot mahdol-

listavat oikean laitteen valitsemisen käyttötarkoitusta varten, jos projektin vaatimukset ovat 

ennalta selvät. Silti on pidettävä mielessä Raspberry Pi -tuotteiden olevan hyvin vahvasti 

toistaiseksi tarkoitettu harrastelijaprojekteja varten. Ammattikäyttöön on olemassa Rasp-

berry Pi tuotteita monelta valmistajalta ja lisää on tulossa. Esimerkiksi saksalaisen sulau-

tettujenjärjestelmien suunnittelija, sekä tuottaja Kontron -yrityksen julkisti 2018 marras-

kuussa heidän versionsa Raspberry Pi pohjaisesta tuotteesta (kuva 1). Kontronin laitteen 

tarkoitus on paikata alkuperäisten Raspberry Pi mikrotietokoneiden niin ohjelmistollisia, 

kuin rakenteellisia puutteita ammattikäyttöön soveltuvaksi. (Kontron 2018.) 

 

Kuva 1.  Kontronin Raspberry Pi tuote (Kontron 2018) 

Tätä projektia varten sain Raspberry Pi 3b 1.2v -version (kuva 2) sen ollessa saatavilla 

heti Lahden ammattikorkeakoululta. Tällä päivämäärällä on julkaistu entistä tehokkaampi 

Raspberry Pi 4, mutta tätä projektia varten käyttämäni ominaisuudet ovat sopivasti 
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mitoitettuja. Omassa laitteessani tuli mukana myös yksinkertainen kotelo, mutta en koke-

nut tarvetta sen käyttöönottoon kytkennän ollessa vain väliaikainen. 

  

Kuva 2. Raspberry Pi 3b 1.2v (Raspberry Pi 2019c) 
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4 ANTURIEN ESITTELY 

4.1 DHT22 

Anturin tehtävänä on kerätä ympäristöstään tietoa lämpötilan ja ilmankosteuden muo-

dossa. Lämpötilaa varten moduuli sisältää NTC (Negative Temperature Coefficient) -vas-

tuslämpötila-anturin. NTC termistori on vastus, jonka jännitteen vastustuskyky alentuu 

lämpötilan noustessa. Ilmankosteuden mittaamista varten anturi on varustettu komponen-

tilla, joka koostuu kahdesta elektrodista, joiden välissä on kosteutta pitävä substraatti. Il-

mankosteuden noustessa elektrodien välinen jännitteen johtavuus paranee ja anturin si-

sältämä piiri kääntää tämän vastuksenarvon muutoksen mikrokontrollerille luettavaksi tie-

doksi. (Last minute engineers 2019.) 

Samasta anturista on olemassa kaksi versiota pienillä eroilla, jotka eivät vaikuta anturin 

käyttökohteen mukaiseen toimintaan lainkaan. Ensimmäisestä versiosta löytyy neljä kap-

paletta kytkentäjalkoja, joista yksi ei ole käytössä (kuva 3). Työssä käytetyssä versiossa 

tuo käyttämätön kytkentäjalka onkin poistettu kokonaan ja anturiin on lisätty sisäinen ylös-

vetovastus. (Components101 2019b) 

 

Kuva 3. DHT22-anturi (Components101 2019b) 
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4.2 Xiaomi mijia (MJ_HT_V1) 

Anturin sisäisestä komponenttitason toiminnasta en löytänyt saatavilla olevaa dokumen-

taatiota, mutta todennäköisesti sen lämpötilan ja ilmankosteuden mittaamiseen käytetyt 

komponentit ovat hyvin lähellä DHT22-anturin toteutustapaa. Anturin mittaamat asiat eivät 

eroa edellisestä, mutta sisältää lisää ominaisuuksia. Erityisesti mainittavaa on Xiaomin 

(kuva 4) huomattava painostus yrityksen oman anturienhallintajärjestelmän käyttämä-

seksi. Huomattavimmat lisäominaisuudet anturissa ovat 

 Bluetooth low energy (BLE) langaton tiedonvälitystekniikka 

 Xiaomin etupuolelle integroitu LCD-näyttö esittämään mittaustietoja 

 paristokäyttöisyys yhden AAA-pariston muodossa 

 pariston varauksen tilan sisältyminen luettavaan dataan. 

 

Kuva 4. Xiaomi Mijia – anturi (PowerPlanetOnline 2019) 
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5 NODE-RED 

5.1 Ohjelman esittely 

Node-RED sai alkunsa vuoden 2013 alkupuoliskolla IBM-teknologiayrityksen konseptista 

luoda ohjelmisto MQTT-keskusteluprotokollaa käyttävien keskusteluiden puheenaiheiden 

visualisoimiseksi sekä muokkaamiseen. Vuoden loppuun mennessä Node-RED julkaistiin 

avoimena lähdekoodina ja tuli pian osaksi Node-RED toiminnallisuuden mahdollistavaa 

JS Foundationia yhtenä perustajaprojekteista. 

5.2 Vuokaaviopohjainen ohjelmointi sekä nodet 

Node-Red käyttää toimintansa perustana kykyä muokata ohjelmiston toimintaa visuaali-

sesti liittämällä toisiinsa laatikoita, joita kutsutaan ”Nodeiksi”. Nämä nodet määrittelevät 

ohjelmiston toiminnan riippuen millaista nodea käytetään ja miten kyseinen node on ase-

tettu toimimaan. Pääasiassa nodet ottavat dataa vastaan ja välittävät sitä eteenpäin muo-

kattuna noden määritellyn tehtävän mukaisesti. Visuaalisessa ohjelmoinnissa korostuvat 

sen helppokäyttöisyys / matala opettelukynnys sekä virhetilanteiden diagnosointi seuraa-

malla vuokaaviota ongelmaan. Ohjelman osat ovat myös erittäin helppo eristää kokonai-

suudesta ja testata itsekseen kytkemällä väliaikaisesti noden sisääntuloon haluamaansa 

dataa tarkastaen toiminta outputin kautta erillisellä diagnosointiin soveltuvalla nodella. 
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6 RASPBERRY PI:N VALMISTELU 

6.1 Valmistelutyö asennusta varten 

Raspberry Pi tukee huomattavan määriä erilaisia käyttöjärjestelmiä, mutta Node-RED -oh-

jelmiston tuki perustuu raspian-käyttöjärjestelmälle. Raspian itsessään on debian-käyttö-

järjestelmästä Raspberry Pi:lle optimisoitu linux -pohjainen käyttöjärjestelmäversio. Hel-

poin keino asentaa kyseinen käyttöjärjestelmä on ostaa Raspberry Pi versio, joka sisältää 

mukanaan SD-muistikortin esiasennetulla NOOBS (New Out Of Box Software) käyttöjär-

jestelmä asennuspaketin. Omassa tapauksessani esiasennettu ohjelmisto ei toiminut 

asennusta yrittäessä ja samalla oli tarpeellista luoda ajankohtaisempi versio asennustie-

dostosta. 

Ensimmäiseksi SD-muistikortti on alustettava ja tätä varten Raspberry Pi:n kotisivut suo-

sittelevat käyttämään SD Formatter nimistä työkalua (kuva 5). Ohjeistus muitakin käyttö-

järjestelmiä käyttävälle ovat saatavissa, mutta käyttämäni SD-kortin lukija on yhdistettynä 

windows käyttöjärjestelmän tietokoneeseen. (Raspberry pi. 2019a.) 

Alustustyökalu löytyy osoitteesta https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ 

 

Kuva 5. Pakattu tiedosto 

Työkalun latauksen jälkeen suoritetaan tiedoston purkaminen käyttäjän haluamaan koh-

teeseen (kuva 6). 

 

Kuva 6. Tiedoston purkaminen 
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Lopuksi suoritetaan ohjelman täysi asennus asennustiedoston kautta. 

Asennuksessa tarvitaan myös käytettävä NOOBS -asennustiedosto Raspberry Pi:n sivulta 

osoitteesta https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ . Työn suoritus päivämäärällä 

20/11/2019 sivusto tarjoaa kahta eri NOOBS -versiota (NOOBS / NOOBS -lite). Eroavai-

suudet asennustiedostojen välillä löytyvät lite -version karsimasta raspian -käyttöjärjestel-

män esiasennuksen pois jättämisestä. Tässä projektissa käytetään raspian -käyttöjärjes-

telmää Raspberry Pi:ssä, joten lataamme täyden version NOOBS:sta. 

 

Seuraavaksi käynnistetään asennettu SD Formatter-ohjelmisto (kuva 7) ja määritellään 

asema, joka sisältää formatoitavan SD-muistikortin. Aseman kirjaimen ja muistikortin ol-

lessa oikea painetaan formatointipainiketta hyväksyen toimenpide ohjelmistosta. 

 

Kuva 7. SD-muistikortin alustus 

SD-muistikortin onnistuneen alustamisen jälkeen voidaan sulkea SD Formatter-ohjelman 

ja purkaa aikaisemmin ladatun NOOBS-asennustiedoston alustetulle SD-muistikortille sen 

juureen 
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6.2 Raspian käyttöjärjestelmän asentaminen 

Sen jälkeen kun NOOBS-asennustiedosto löytyy muistikortilta purettuna, SD-muistikortti 

siirretään osaksi Raspberry Pii:tä. Samalla kytketään Raspberry Pi:hin sen vielä tässä vai-

heessa välttämättömimmät oheislaitteet. 

 monitori (HDMI-liitännällä) 

 hiiri (USB-liitännällä) 

 Näppäimistö (USB-liitännällä). 

Oheislaitteiden ollessa kiinnitettyinä kytketään lopuksi virtaliitin kiinni Raspberry Pi-laitteis-

toon ja hetken käynnistymisajan jälkeen monitoriin pitäisi ilmestyä lista eri käyttöjärjestel-

mien asennusvaihtoehdoista (kuva 8). 

 

Kuva 8. Lista käyttöjärjestelmistä (Raspberry Pi 2019a) 

Valitaan Raspian-käyttöjärjestelmä todennäköisesti listan ensimmäisenä vaihtoehtona ja 

hyväksytään valinta. Asennuksessa kestää vaihteleva aika muistikortin nopeuden mukaan 

ja Raspberry Pi ilmoittaa onnistuneesta asennuksesta työpöytänäkymällä. 
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6.3 Mikrotietokoneen yhteyksien luominen 

Varsinainen Node-RED -työtehtävä on mahdollista toteuttaa työskentelemällä suoraan 

Raspberry Pi:llä, mutta lukuisten etujen vuoksi suosittelen käyttämään tähän SSH-yh-

teyttä. Vaikka Raspberry Pi:n tehot kasvavat jatkuvasti ja käyttökokemus parantuu ohjel-

mistojen toimiessa varsin sujuvasti, silti projektin hallinta on huomattavasti helpompaa 

varsinaisen pöytätietokoneen avustuksella. Tämä toimii myös valmisteluna projektin pää-

määrää varten, jolloin ei välttämättä ole enää tarvetta Raspberry Pi:hin kytketyille oheis-

laitteille. Tässä tapauksessa hallinnoin Raspberry Pi:tä pöytäkoneella, jonka käyttöjärjes-

telmänä toimii 64-bittinen Windows 10. 

6.3.1 Raspberry Pi:n yhteydet 

Ensimmäisenä toimenpiteenä uuden Raspberry Pi -asennuksen jälkeen on kytkeä laite in-

ternetiin. Yleisen käytettävyyden vuoksi kytkentä tapahtuu langattomaan lähiverkkoon, 

jossa pöytäkoneenikin on osana. Kytkentä tapahtuu valitsemana Raspberry Pi:n työpöy-

dän oikeasta yläreunasta internet-yhteyttä vastaava ikoni. Mikäli yhteys vaatii salasanan, 

syötetään se auenneeseen ikkunaan ja Raspberry Pi yhdistää itsensä verkkoon. 

SSH-yhteyttä varten tämä on ensin asetettava päälle asetuksista, koska vuoden 2016 jäl-

keen SSH-yhteys on oletusarvoisesti poissa päältä. Graafista käyttöliittymää hyväksikäyt-

täen asetus löytyy seuraamalla polkua: Vasemman yläkulman käynnistysvalikko -> Prefe-

rences -> Raspberry Pi Configuration. Configuration-valikosta siirrytään välilehteen Inter-

faces ja kytketään SSH-yhteydet päälle painamalla hiirellä indikaattori disable tilasta 

enable tilaan (kuva 9). 
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Kuva 9. Yhteyden konfigurointi 

 

6.3.2 Putty 

Putty on ohjelma, joka mahdollistaa yhteyden ottamisen verkon ylitse palvelimeen ja tässä 

tapauksessa Raspberry Pi:hin. Ohjelmisto ei tarvitse asennusta ja löytyy osoitteesta: 

https://www.putty.org/. Valitaan käyttöjärjestelmää vastaava versio ja ladataan ohjelma 

haluttuun kohteeseen talletettavaksi. Avataan ohjelmisto ja määritellään käytettävän yh-

teyden tyypiksi ”SSH” (kuva 11). Yhteyttä varten on ensin selvitettävä Raspberry Pi:n IP- 

osoite ja helpommaksi keinoksi löytää tämä muodostui kirjautumalla oman nettiyhteyden 

hallintaan palvelun tarjoajan ohjeistuksen mukaisesti. Löydettyä oman Raspberry Pi:n 

osoite syötetään tämä host name-kenttään ja painetaan ”Open”.  

Nyt on onnistuttu luomaan yhteys Raspberry Pi:hin pöytäkoneen kautta ja tämä tulee ole-

maan pääasiallinen keinoni hallinnoida laitetta tästä lähtien. Avattu terminaali pyytää syöt-

tämään käyttäjän ja salasanan (kuva 10). Oletuksena käyttäjänä toimii ”pi” ja salasanana 

”raspberry”. Huomioitavaa kirjautumistietoja syöttäessä on kirjoittaa ne pienellä kenttien 

ollessa merkkikokoriippuvaisia. 
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Kuva 10. Ilmoitus onnistuneesta kirjautumisesta   

 

Kuva 11. Yhdistäminen Raspberry Pi:hin 

 

 

6.4 Ohjelmistopäivitykset sekä asennukset 

On erittäin suositeltavaa aina pitää käytettävät ohjelmistot ajan tasalla, sama pätee tässä-

kin projektissa. Tässä tapauksessa väärät ohjelmistoversiot tulevat varmasti aiheuttamaan 

ongelmia, jos ei noudateta riittävää huolellisuutta. 
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6.4.1 Raspberry Pi -järjestelmän päivitys 

Päivitystä varten on olemassa kaksi linux-komentoa, jotka syötetään terminaaliin: 

sudo apt get-update 

Komentosarja selvittää tarvittavat ohjelmistopäivitykset automaattisesti, sekä varsinaiset 

asennukset suorittava komento. 

sudo apt-get install build-essential 

6.4.2 Node-RED -asennus 

Raspian -käyttöjärjestelmä sisältää esiasennetun version Node-RED-ohjelmistosta, mutta 

asennus-/ päivitysprosessin olevan hyvin tarkka käytetystä versiosta ja asennustavasta 

helpointa on asentaa se uudestaan Node-RED -sivuston ohjeistuksen mukaisesti. Tähän 

Node-RED -sivusto tarjoaa valmiin kattavan komentosarjan, joka suorittaa prosessin itse-

näisesti. 

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/up-

date-nodejs-and-nodered) 

Raspberry Pi:n terminaaliin syöttäessä komennon se poistaa esiasennetun version Node-

RED-ohjelmistosta ja muista toiminnan kannalta välttämättömistä asennuksista, jos niitä 

löytyy. Asentaa uudestaan tarvittavat ohjelmat päivittäen ne samalla oikeisiin versioihin ja 

lisää Raspberry Pi kohtaisia nodeja. (Nodered 2019) 

6.4.3 Node-RED -ympäristön hallinta 

Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistetään Node-RED-ohjelmisto asennettujen ohjel-

mistojen valikosta painamalla kuvaketta Node-RED. Node-RED avaa konsolinäkymän 

ruudulle, josta hallinnoidaan palvelun käynnistämistä ja saadaan yleistä informaatiota pal-

velun tilasta (kuva 12). Konsoli listaa käytettävät käskyt, joilla ohjelmaa voidaan tarvitta-

essa pysäyttää / käynnistää uudelleen tai lukea systeemin viimeaikaisimmat loki merkin-

nät. Täältä on myös mahdollista asettaa Node-RED:in käynnistymään Raspberry Pi:n 

käynnistyksen yhteydessä taustapalveluna. Erittäin hyödyllinen asetus etäyhteyttä käytet-

täessä sen vähentäessä tarvetta pitää erillisiä oheislaitteita kytkettynä Raspberry Pi:ssä 

projektin loppupuolella. 
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Kuva 12. Kuva konsolista 

Huomioitavaa on katsoa konsolista, ilmoittaako Node-RED ongelmista varoitusten muo-

dossa. Mikäli varoituksia ilmaantuu tässä vaiheessa, niin on hyvin todennäköistä, että 

asennuksessa on tapahtunut virhe. Onnistuneen käynnistyksen jälkeen voidaan avata 

varsinainen visuaalinen käyttöliittymä Node-RED:lle verkkoselaimesta osoitteesta 

http://<hostname>:1880. Tässä tapauksessa palvelua pääsee käyttämään. 

http://192.168.1.102:1880 (kuva 13). 

 

Kuva 13. Node-RED -käyttöliittymä selaimessa 
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7 DHT22 ANTURIN KYTKENTÄ 

7.1 Komponentin kytkennän vaatimukset 

Ensimmäiseksi on tutustuttava anturin ominaisuuksiin valmistajalta saatavilla olevien tek-

nisten tietojen tutkimisella (kuva 14). 

 

Kuva 14. DHT22 Teknisiä tietoja (Components101 2019a) 

Tätä projektia varten oleellisinta on tiedostaa anturin käyttävän 3.3-6.0 voltin tasajänni-

tettä. Toinen vaatimus on selvittää komponentin jalkojen funktiot sekä järjestys (kuva 15). 

 

Kuva 15. DHT22 nastoista tietoa (Components101 2019a) 

Projektissa käytetyssä anturissa on vain kolme kytkentäjalkaa, ja jatkotutkimuksella löysin 

toiselta sivustolta päivitettyä tietoa koskemaan käyttämääni anturia (kuva 16). 
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Kuva 16. DHT22 Komponentin kytkentäjalkojen merkitys (Components101 2019b) 

7.2 Raspberry Pi GPIO (general-purpose input/output) -väylään liittäminen 

DHT22-anturin kytkennällisten vaatimusten jälkeen on selvitettävä yhteen käyvät Rasp-

berry Pi:n kytkentänastat. Nykyiset Raspberry Pi:t käyttävät 40-nastaista liitintä tiedonväli-

tykseen, virran siirtoon lukuisiin muihin käyttötarkoituksiin (kuva 17). 

 

Kuva 17. 40 -nastainen GPIO-liitin (Raspberry pi 2019b) 

Vastaavasti Raspberry Pi:n dokumentaatiosta löytyy tiedot nastojen käyttötarkoituksesta 

(kuva 18). 
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Kuva 18. 40 -nastainen GPIO (Pinout 2019)  

Kuvia tulkitsemalla voidaan päätellä tarvittu nastojen numerointi. 3.3 voltin jännitettä var-

ten valitsin nastan 1. Tiedonsiirtoa varten nasta on huomioitava dokumentaatiosta ilmen-

nyt tieto nastojen 2 ja 3 sisältävän valmiiksi ylösvetovastukset. Käytetty anturi sisältää tä-

män valmiiksi, joten käytin nastaa numeroa 4. Maanastaa varten valitsin nastan 39 kyt-

kennän selkeyttämiseksi. 

Kytkin anturin suoraan komponentin ja Raspberry Pi:n jalkojen väliin toisesta projektista 

ylijääneellä kolmen johtimen sisältävää liitossarjaa. Tämä poisti tarpeen käyttää erillistä 

kytkentäalustaa tai luoda pysyvämpää kytkentää työtä varten (kuva 19). 
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Kuva 19. Liitäntä Raspberry Pi:hin 
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7.3 BCM2835-kirjaston asentaminen 

Ennen varsinaista Noden asennusta on tutustuttava aina sen dokumentaatioon edeltävien 

toimenpiteiden suorittamiseksi. Tässä tapauksessa node vaatii erillisen BCM2835 libraryn 

asentamisen. Tiedoston lataaminen mikrotietokoneelle tapahtuu käskyllä:  

wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.60.tar.gz  

Huomioitavaa on tarkastaa uusin versionumero (tässä tapauksessa 1.60). Seuraavaksi 

terminaaliin syötetään asennuksen suorittava sarja käskyjä. (Airspayce 2019) 

tar zxvf bcm2835-1.60.tar.gz 

cd bcm2835-1.60 

./configure 

make 

sudo make check 

sudo make install 

7.4 DHT22 Noden asentaminen 

Toiminnan kannalta välttämättömän kirjaston asentamisen jälkeen asennetaan anturin tie-

tojen lukemisesta ja käsittelystä vastaava node. Tämä onnistuu helpoiten käynnistämällä 

ensin Raspberry Pi:stä Node-RED ja siirtymällä sovellukseen verkkoselaimessa. Avataan 

oikeasta yläkulmasta valikko auki ja siirrytään kohtaan ”Manage palette”. Etsitään projek-

tissa käytetty node hakukenttään syöttämällä ”dht22” ja asennetaan node painamalla ”in-

stall” -nappia (kuva 20). 

 

Kuva 20. DHT22 -Noden asentaminen 



21 

8 XIAOMI ANTURIN KYTKENTÄ 

8.1 Kytkentä Raspberry Pi:hin 

Xiaomi -anturin käyttäessä langatonta bluetooth-yhteyttä ei ole tarvetta fyysisille valmiste-

luille käyttöönottoa varten. Langattoman yhteyden luomiseksi helpointa on käyttää termi-

naalissa käskyä: ”bluetoothctl”. Käsky avaa bluetooth -yhteyksien konfigurointiin soveltu-

van valikon. Valikkoon päästyä syötetään käsky ”scan on” mahdollisten bluetooth -yhteyk-

sien löytämiseksi. Ohjelma listaa kaikki ympäristöstä löytyvät julkiset laitteet. Odotetaan, 

kunnes listaan ilmestyy yhteys tunnuksella (MJ_HT_V1). Tämä on valmistajan määritte-

lemä tunnus anturille. Pysäytetään skannaus käskyllä ”scan off” ja tutkitaan löydöksiä 

(kuva 21). 

 

Kuva 21. Anturin löytyminen 

Oikean tunnuksen löytyminen varmistaa onnistuneen liitännän anturin ja Raspberry Pi:n 

välillä. Tässä vaiheessa tärkeää on ottaa muistiin anturin uniikki MAC-osoite myöhempää 

käyttöä varten. 

 

8.2 Noble-kirjaston asentaminen 

Xiaomi -anturin käyttämän noden asennus vaatii ensin asennettavaksi erillisen kirjaston 

nimeltään noble. Tätä varten on olemassa terminaaliin käsky, joka hoitaa asentamisen it-

senäisesti. 

sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev 

8.3 Xiaomi noden asennus 

Onnistuneen noble-kirjaston asennuksen jälkeen asennetaan xiaomin toiminnasta vastaa-

va node. Oikea node löytyy syöttämällä hakuun ”xiaomi” ja valitsemalla vastaava node 
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listasta. Hyväksytään asennus ja käytettävistä nodeista löytyy uusi node nimeltään 

”Xiaomi BLE” (kuva 22). 

 

Kuva 22. Xiaomi -anturin node 
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9 TESTIT JA TULOKSET 

Päämääränä onnistuneeseen kytkentään oli lukea sensoreilta niiden keräämää tietoa il-

mankosteudesta, lämpötilasta ja xiaomi-anturin tapauksessa laitteen sen hetkisestä paris-

ton varauksesta. Tätä varten on rakennettava yksinkertainen lähes identtinen testaus jär-

jestelmä käyttämällä asennettuja Nodeja, että valmiiksi ohjelmasta löytyviä. Kaikki nämä 

tarvittavat työkalut löytyvät Node-RED ohjelmiston vasemmasta työkalupalkista siirrettä-

vänä hiirtä käyttäen varsinaiseen työskentelytilaan. Datan lukemista varten tarvitaan seu-

raavat nodet: 

 ”Inject” – node toimii kytkimenä antaa käsky suorittaa anturilta datan lukeminen 

 Anturi node riippuu luettavasta anturista. DHT22 on tapauksessa ”rpi dht22” ja 

xiaomi on ”Xiaomi BLE”. Nämä nodet lukevat anturilta saatua dataa ja välittävät 

sen eteenpäin. 

 ”Debug” – nodella tulostetaan erilliseen näkymään luetun datan sisältö. 

Nodejen siirtämisen työtilaan jälkeen testausohjelmassa täytyy nodejen sisääntulot ja 

ulostulot liittää toisiinsa kytkemällä ne hiirellä painaen kuvan mukaisella tavalla. (kuva 23) 

 

Kuva 23. Testikytkentä 

Ennen ohjelmien ajamista on vielä konfiguroitava käytettävät nodet työssä käytettyjen lait-

teistojen sekä tilanteen mukaisesti. Nodejen toimintaan päästään muuttamaan painamalla 

haluttua nodea hiirellä tuplapainalluksella.  

 ”Inject”-nodejen toimiessa vain kytkiminä niille ei ole tarvetta muutoksille.   

 ”DHT22”-nodesta on käytävä muuttamassa tiedot kuvaamaan tilannetta (kuva 24). 

o Sensor model on DHT22, käytetty anturi. 

o Pin numbering: BCM GPIO, on työssä käytetty tapa numeroida kytken-

tänastat. 

o Pin number: 4, on anturin datan siirrosta huolehtiva nasta. 

 Xiaomi BLE-Node (kuva 25). Vastaa xiaomi-anturin tiedon lukemisesta 

o Address: 4C:65:A8:DC:7C:30, Selvitetty anturin MAC- osoite (kuva 21). 
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 ”Debug”-nodeista tarvitsee käydä muuttamassa sisällönesittämistapaa, riippuen 

kumpaan anturiin tämä on kytketty. Tämä johtuu anturi nodejen hiukan toisistaan 

eroavista tavoista välittää kerätty tieto eteenpäin (Kuva 26). 

o DHT22-anturin tapauksessa ulostulon tyypiksi määritellään ”complete mes-

sage object”. 

Xiaomi-anturin tapauksessa tulon esittämiseksi asetetaan ”msg.payload”. 

 

Kuva 24. DHT22-anturin konfigurointi 

 

Kuva 25. Xiaomi-anturin konfigurointi 
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Kuva 26. Debug noden konfigurointi 

Testipenkin konfiguroinnin jälkeen ohjelma ajetaan palvelimen kautta painamalla oikeasta 

yläkulmasta ”Deploy”-painiketta (kuva 27).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Ohjelman käynnistäminen 

Valmisteltavien toimenpiteidenjälkeen ajetaan lävitse kummatkin luodut ohjelmat ja katso-

taan mittaustulokset. Anturien sen hetkisen datan lukemista varten on aktivoitava anturi 

nodet painamalla halutun anturin sisääntuloon kytkettyä ”inject”-noden vasemmalla puo-

lelta löytyvää nappia. Aktivoimalla ”inject”-noden siihen kytketty anturi node lukee kerran 

anturilta tiedon ja välittää sen eteenpäin ”debug”-nodelle esitettäväksi erilliseen näky-

mään. Debug valikko aukeaa painamalla oikean yläkulman koppakuoriaista muistuttavaa 

ikonia (kuva 28). 
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Kuva 28. Debug-valikon sijainti 

 

9.1 DHT22-anturin tulokset 

Suoritetaan kerran ohjelma lävitse aktivoimalla anturi nodeen liitetty ”inject”-node ja tar-

kastetaan tulokset debug-näkymästä (kuva 29). 

 

Kuva 29. DHT22-anturilta luettavaa dataa 

Tutkimalla tulostunutta tietoa päätellään siitä lämpötilan olevan 26,5 astetta ja ilmankos-

teuden 25,6 %. Vertaamalla tätä muihin antureihin voin varmistua arvojen pitävän paik-

kansa hyvin tarkasti. 

9.2 Xiaomi-anturin tulokset 

Suoritetaan ohjelma painamalla kytkettyä ”inject”-nodea kerran ja luetaan saatu tieto de-

bug-näkymästä (kuva 30). 

 

Kuva 30. Xiaomi-anturista luettavaa dataa 

Näkymä tulosti pariston varauksen tilaksi 54 %, lämpötilaksi 25,2 astetta ja ilmankosteu-

deksi 26.6%. Tulosten varmennusta varten vertaan tulosta toiselta anturilta saatuihin 
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arvoihin ottaen huomioon sensoreiden eri sijainnin huoneessa. Arvot vaikuttavat oikeilta ja 

paristonkin jännitetasoa tukee anturin omasta LCD-näytöstä näkyvä ¾ - kohdassa oleva 

indikaattori. 

 

9.3 Anturidatan jatkokäsittely 

Tein tulosten saatuani vielä yksinkertaisen kytkennän testaten, miten esimerkiksi xiaomi-

anturilta saatua dataa voidaan käsitellä Node-RED-ympäristössä. Esimerkkikytkennässä 

pyrin kokeilla miten irrottaa anturin antamasta datasta eri osioita / jakamaan ne sisältönsä 

mukaan, sekä muokkaamaa tiedon tyyppiä noden välittäessä sen eteenpäin (kuva 31). 

 

Kuva 31. Vuokaavio ohjelmointi testi 

Testissä anturi noden objektin sisältö jaetaan sen alkutekijöihinsä payload.battery, 

payload.humidity sekä payload.temperature. Halutut osiot jaetaan erikseen funktionodeille 

käsiteltäväksi. Jokainen funktionode tarkastaa viestin sisällön ja ohjaa sen eteenpäin riip-

puen ennalta määritellyn arvon ylityksen / alituksen mukaan (kuva 32). Lämpötilan koh-

dalla vielä tapahtuu funktionoden sisällä muunnos, jossa vastaanotettu data välitetään 

boolean arvona (true).  
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Kuva 32. Funktionodejen konfiguraatio 

Suoritetaan ohjelma lävitse kerran painamalla ”inject” nodea ja luetaan saatu tulos (kuva 

33). 

 

Kuva 33. Testiohjelman tulokset 

Debug-näkymästä on luettavista pariston varauksen tilan olevan 55 % ja tieto toimitettiin 

onnistuneesti nodelle ”Paristo ylitse 50 %. Ilmankosteuden arvoksi tuli 27.4 % ja se pää-

tyin nodelle ”Ilmankosteus alle 40 %. Lopuksi lämpötilan tilasta indikoiva node ”Lämpö alle 

28 astetta” sai boolean arvona halutun ”true” merkkinä onnistumisesta.  
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10 YHTEENVETO 

Opinnäytteen tavoite kytkeä anturit Raspberry Pi:hin ja lukea antureiden luomaa dataa 

Node-RED-ohjelmistosta tuli suoritettua onnistuneesti. Toimeksiannon määritellessä käy-

tettävät laitteet sekä ohjelmistot opinnäytetyössä ei ollut huomattavia vaihtoehtoja erilai-

sille toteutustavoille.  

Opinnäytetyö koki aiheen laajuuden rajauksen osalta huomattavasti muutoksia ensimmäi-

sen toimeksiannon jälkeen. Alun perin tarkoitus oli tutkia pelkästään DHT22-anturin liitet-

tävyyttä Raspberry Pi-mikrotietokoneeseen. Opintojeni viivästyessä kuitenkin tuli hyvin no-

peasti ilmi IoT-teknologian kehittymisen ja yleisen tietotaidon saatavuuden lisääntymisen 

myötä aiheen jääneen ajasta jälkeen. Tätä varten sovimme työn ohjaajien kanssa laajen-

taa aihetta lisäämällä silla hetkellä erittäin vähän tukea ja dokumentaatiota saatavissa ole-

van xiaomi mijia-anturin. Keskityin työelämään seuraavat kuukaudet odotellen hyvää tilai-

suutta viimein keskittyä tekemään tutkimusta aiheesta ja työsuhteen päättyessä huomasin 

olevani uudestaan tilanteessa. Vaikka kytkentä ei ollutkaan niin yksinkertaista xiaomi-an-

turilla, kuin edellisen DHT22-anturin kanssa niin aika ehti silti vähentää tutkimukseltani 

merkitystä hyvin nopeasti. Tämä kuvaa hyvin käytännössä, miten prosessi erilaisten asioi-

den integroinnista IoT- järjestelmään kehittyy yhä tehokkaammaksi. 

Työssä keskityttiin mahdollisimman helposti toistettavissa oleva kokoonpano ja ottamaan 

huomioon todennäköisimmät ongelmat. Ehdottomasti yleisin ongelma järjestelmää raken-

taessani oli eri ohjelmistoversioiden yhteensopivuus. Esimerkiksi lukuiset yritykset asen-

taa Node-RED:in vaativat osiot manuaalisesti yksi kerrallaan kaatuivat virheilmoituksiin 

versionumeroista tai yksinkertaisesti täysin passiiviseen näkymään Node-RED:in hallin-

nointi terminaalissa. Ongelmaan ratkaisua etsiessäni ymmärsin tämän huomattavasti ai-

kaa tuhlanneen ongelmatilanteen olleen täysin itseaiheutettu Node-RED:in vahvasti pai-

nottaessa käyttämään heidän omaa komentosarjaa asennusta varten. Aliarvioin myös 

DHT22-anturin yksinkertaisen kytkennän Raspberry Pi:hin huolimattomuudellani tarkistaa 

oikean nastajärjestyksen luottaessani liikaa muistiini. En ole varma syntyneestä vikatilan-

teesta, mutta anturi kuumeni huomattavasti ja lakkasi toimivasta. 

Aikaa ollessa hieman lisää ja java-skriptien olleiden ennestään tuttuja niin työtä jatkaa ai-

heesta olisi huomattavasti enemmän. Pelkästään nodejen sisällön laajemmalla skriptaa-

misella toimintoja voisi tiivistää ja käsitellä kunnolla saatua dataa Node-RED:ssä. 
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